
Dankbare herinnering aan 

CORNELIS MARIE GOVERS 

Hij werd geboren te Groningen op 23 april 
1897. Hij overleed te Goor in het bejaarden
centrum ' De Stoevelaar' op het feest van de 
H. Fami lie, 28 december 1980. 
Sinds het overlijden van moeder op 9 sep
tember 1978 bood het leven hem weinig 
meer. Hij was dan ook steeds bezig met de 
voorbereiding op zijn eigen dood. Toen we 
rond de kerstdagen vertelden dat hij gauw 
naar moeder zou gaan, fleurde hij op en lach
te dan. Dat was zijn grootste wens: samen 
met moeder zijn bij God voor altijd. 
83 Jaar heeft vader mogen leven en zijn le
ven is rijk aan inhoud geweest. Naast ziin 
liefde en zorg voor moeder en zijn groot 
gezin gaf hij al zijn vrije tijd aan de mede
mens. Als actief lid van de derde orde van de 
H. Franciscus heeft hij veel voor anderen be
tekend. Gezins- en huwelijksproblemen pro
beerde hij tot een oplossing te brengen. 
Zonder dat hij het zelf wist was hij voortdu
rend pastoraal bezig. 
Veel tijd gaf hij aan de Sint Vincentiusver
en iging, die vooral de armen wilde helpen. 
Ook de missie had zijn warme belangstel
ling en ijverige inzet. 
Ook op politiek terrein was hij een vurii:ie 
voorstander van een katholieke opstell inq. 
Toen de laatste jaren de secularisering op 
alle terreinen van het maatschappelijk en 
kerke lijk leven zi/"n ingang vond moet dat 
voor vader moei ijk te verwerken geweest 
zijn. Begrijpelijk, ieder mens is kind van ziin 
eigen ti jd. 
Nu we vader uit handen moeten geven mo
gen we terug zien op een rijk en welbesteed 

leven, dat door God zeker aanvaard zal wor
den. 
In de Eucharistieviering ten afscheid op 31 
december 1980 hebben we God voor zijn 
zorgend leven bedankt. Daarna Is hij bi/' moe
der te rusten gelegd op het parochiee kerk
hof te Goor. 
We zullen ons vader blijven herinneren als 
een lieve en zorgzame man en we geloven 
dat hij nu samen met moeder bij God aan 
ons en onze gezinnen blijft denken. 

Hij ruste in de vrede van Kerstmis. 

Voor uw blijk van medeleven, welke wij van 
U mochten ontvangen na het overlijden van 
onze zorgz<.!ma vader, zeggen wij U langs 
deze weg onze hartelijke dank. 

De kinderen 


